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Difíceis são os 
tempos pelos 
quais o Brasil 
passa na atual 

conjuntura, nos quais o 
Estado de Exceção co-
loca-se como paradigma 
de governo. Estruturas 
públicas são ameaçadas, 
ordenamento jurídico sob 
custódia de grupos que 
simplesmente desconside-
ram o Estado de Direito 
em razão de argumen-
tos políticos, no mínimo, 
questionáveis, perda de 
direitos históricos, conquistados através da 
organização da classe trabalhadora. 

ATAQUES MIDIÁTICOS
Em ordem e plano geral da nação, impor-

tantes instituições sofrem ataques diários, 
em estratégias midiáticas e de mercantiliza-
ção de valores fundamentais para a constru-
ção de uma sociedade justa e sem distor-
ções sociais. Tudo sustentado em verdades 
absolutas, construídas, em sua nova versão, 
que são as ditas “fake news”. 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO
O Estado do Espírito Santo não está fora 

desse contexto desolador. Especificamente 
na educação pública, os ataques passam pela 
imposta Reforma do Ensino Médio (já apro-
vada), travestida em um chamado itinerário 
formativo que busca a consolidação da mão 
de obra barata e o fechamento de inúmeros 

postos de trabalho, uma vez que as discipli-
nas que não são consideradas de respon-
sabilidade do Poder Público (português e 
matemática) deverão ser ministradas por 
instituições da iniciativa privada; ou seja, é a 
entrega da educação pública para o capital. 

LEI DA MORDAÇA
Não para por aí. A famigerada “Lei da 

Mordaça” ameaça a liberdade de cátedra 
e põe em risco o 
direito do profes-
sor em exercer sua 
função formativa 
educacional em 
sala de aula, o que 
vem sendo pronta-
mente combatido 
pelo SINDIUPES e 
pela CNTE.

EDUCAÇÃO 
DOMICILIAR

Ainda no campo da educação pública, 
outros ataques vêm sendo arquitetados 
e estão prontos para serem executados, 
como é o caso da Educação Domiciliar 
(Home Schooling), retirando da escola sua 
função primordial e vertente de educar de 
maneira que as novas gerações intervenham 
de maneira crítica nas transformações da 
sociedade brasileira e mundial. 

PROFESSORES 
AMEAÇADOS

Em resumo amplo e irres-
trito, o que está em jogo é a 
sobrevivência de uma cate-
goria de extrema importân-
cia na base social deste País. 
Até mesmo o Piso Salarial 
Nacional Profissional (PSPN) 
sofre ameaças de não conti-
nuidade e índices anuais de 
reajuste desconsiderado. 

RETIRAR DIREITOS
A educação e o trabalho, 

assim como outros direitos 
fundamentais previstos na 
Carta Magna de 1988, for-

mam a base de qualquer projeto de Nação 
soberana, próspera, igualitária e fraterna. 

Porém, muitas das medidas anunciadas 
pelo novo governo (federal e estadual) 
se mostram anacrônicas ao remontarem 
privilégios históricos de setores abastados, 
a exemplo da extinção do Ministério do 

Trabalho e Emprego, 
com claro propósito 
de avançar na des-
regulamentação dos 
direitos trabalhistas 
em benefício dos 
patrões, podendo a 
situação ficar ainda 
mais caótica caso se 
confirme a intenção 
governamental de 
propor o fim da Justi-
ça do Trabalho. 

O SINDIUPES não se furtará a sua já 
conhecida luta em defesa do Magistério 
da classe trabalhadora e unirá forças 
com todos os segmentos organizados 
da sociedade civil para combater esses 
e outros males apresentados pelos go-
vernos, destacando a desumana Refor-
ma da Previdência. 
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Diretoria (Mandato 2018/2023)

Bolsonaro  apresentou o projeto de “reforma 
da previdência” na Câmara dos Deputados, no 
dia 20/02. A proposta é um duro ataque aos 
direitos dos trabalhadores. Professores/as, fun-
cionários/as de escola e a população mais pobre 
terão aposentadorias reduzidas e regras mais 
duras. A reforma não combate privilégios por-
que deixa de fora militares e o poder judiciário. 

IDADE MÍNIMA
Não haverá mais distinção de gênero para 

professor no tempo de contribuição e idade 
mínima. Tanto para professor, como para pro-
fessora, passará para 60 anos. Professoras terão 
que trabalhar 10 anos a mais do que na regra 
atual (50 anos). Para os funcionários de escola 
aumenta a idade mínima para 62 anos (mulher) 
e 65 anos (homem).

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
30 anos de contribuição pra receber 60% do 

valor da aposentadoria e 40 anos para integral. 
Para os funcionários de escola, aposentadoria 
integral só depois de contribuir com 40 anos.

AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
A reforma não apenas retirou os militares 

das novas regras como agravou a situação dos 
segurados civis. O texto da PEC 6/2019 deter-
mina o aumento imediato para 14% de todas as 
alíquotas previdenciárias dos regimes Próprios e 
Geral de Previdência Social.

CAPITALIZAÇÃO INDIVIDUAL
O texto oficial da reforma reafirma a intenção 

do Governo em substituir ao longo do tempo 
dos servidores públicos e do INSS por sistema 
de capitalização em regime de contribuição 
definida, podendo ou não contar com contri-
buições patronais e dos entes federados. Ficará 
a cargo de Lei Complementar definir algo de 
extrema importância para a vida dos cidadãos.

Caso ocorra qualquer problema com o 
fundo em que você aplicou, o problema é seu. 
Isso coloca o seu futuro nas mãos dos banquei-
ros. No Chile isso não deu certo.

CARTEIRA VERDE-AMARELA
Não está dentro da Reforma da Previdência, 

mas mostra até onde o governo quer chegar. 
Na hora 
de pro-
curar um 
emprego, 
o patrão 
poderia 
contratar 
com a 
carteira 
verde amarela, onde os  trabalhadores abririam 
mão dos direitos garantidos na CLT, ficando 
sem piso salarial, sem 13º salário e sem FGTS. 
É muita crueldade!

Reforma da Previdência de Bolsonaro prejudica 
professor/a e população mais pobre

1QUE ATINGIRÁ 
SOMENTE 
SERVIDORES 
MARAJÁS

NA VERDADE...

Os maiores prejudicados serão os 
trabalhadores da iniciativa privada. O 
Governo esconde que a maior parte 
da economia pretendida de R$ 476 
bilhões virá das alterações do regime 
geral.

2QUE NÃO ATINGIRÁ 
DIREITOS DOS 
TRABALHADORES

NA VERDADE...

Haverá endurecimento dos re-
quisitos para aposentadoria, redução 
do seu valor e diminuição dos bene-
fícios. Para o trabalhador se aposen-
tar recebendo 100% do salário de 
beneficio, terá que contribuir por 40 
anos. Quem se aposentar com tempo 
mínimo de contribuição (20 anos) re-
ceberá só 60% do salário de beneficio.

3QUE A REFORMA 
IGUALA A 
APOSENTADORIA 
DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS À DOS DEMAIS 
TRABALHADORES

NA VERDADE...

A equiparação já foi realizada há 
anos. Ninguém que entrou no serviço 
público federal após 2013 terá apo-
sentadoria acima do teto do INSS sem 
contribuir para planos de Previdência 
Privada.

4QUE SEM A 
REFORMA O PAIS VAI 
QUEBRAR 

NA VERDADE...

O Ministério da Fazenda revelou 
que o Regime Geral de Previdência 
Social deixou de arrecadar R$ 57,7 
bilhões com isenções e renúncias 
fiscais no ano passado. Em 10 anos, 
essas renúncias superarão a economia 
pretendida com a reforma no mesmo 
período.

5NÃO HÁ ALTERNATIVA 
A REFORMA PARA 
EVITAR O ROMBO 
NOS COFRES DA 

PREVIDÊNCIA
NA VERDADE...
O governo esconde que deixa de 

cobrar R$ 427,73 bilhões dos grandes 
devedores da Previdência e que distri-
bui benefícios tributários para grupos 
econômicos privilegiados.

6QUE TRATA TODOS 
IGUALMENTE. E OS 
MILITARES?

NA VERDADE…

Optou-se por deixar completa-
mente fora do debate a aposentadoria 
dos militares, de longe a mais dese-
quilibrada. Os mais pobres, por terem 
expectativa de vida menor, serão mais 
prejudicados que os demais com o 
aumento do tempo de contribuição.

7QUE OS SERVIDORES 
PÚBLICOS SE 
APOSENTAM CEDO

NA VERDADE…

Desde 1998, servidores têm que 
ter idade mínima para se aposentar (60 
anos para homens e 55 para mulhe-
res). Apesar de ser 5 anos menor que 
a exigida no regime geral, o tempo de 
contribuição dos servidores é muito 
maior: 35 anos (homens) e 30 (mu-
lheres). No regime geral a contribuição 
é de 15 anos.

8QUE OS SERVIDORES 
PÚBLICOS 
CONTRIBUEM POUCO

NA VERDADE…

Todos os servidores públicos que in-
gressaram antes de 2003 contribuem 
com 11% do total de sua remunera-
ção e continuam contribuindo depois 
da aposentadoria. A contribuição 
máxima do setor privado é de R$ 
642,33, independentemente do valor 
do salário.

9QUE HAVERÁ 
REGRAS OE 
TRANSIÇÃO

NA VERDADE…

No serviço público, aqueles que 
trabalham por anos e que já estão 
perto de se aposentar sofrerão imedia-
tamente as consequências da reforma, 
não havendo tempo para realizarem 
novo planejamento de suas vidas.

10QUE NÃO 
HAVERÁ 
DINHEIRO 
PARA A 

SAÚDE OU EDUCAÇÃO
NA VERDADE…

Por meio da MP 795/17, o gover-
no abriu mão até 2040, de R$ 980 
bilhões em favor das petrolíferas, valor 
maior que o dobro dos R$ 476 bi-
lhões que o governo pretende econo-
mizar com a reforma da Previdência.

10AS MENTIRAS DA 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

Reforma da Previdência do BOLSONARO

idade tc*

professora
professor
orientadora
orientador

50
55
55
60

25
30
30
35

PONTOS CONDIÇÃO SALARIAL
contratados até 2003

PARIDADE, somente se tiver:
- 60 anos, ambos os sexos;
- 20 anos de serviço público;
- 5 anos no cargo;
- reajustes acompanham os da categoria.

PARIDADE, somente se tiver:
- 65 anos, ambos os sexos;
- 20 anos de serviço público;
- 5 anos no cargo;
- reajustes acompanham os da categoria.

2019

81
91
86
96

2020

82
92
87
97

2021

83
93
88
98

2019

81
91
86
96

2020

82
92
87
97

2021

83
93
88
98

COMO SERÁ

idade tempo de contribuição

professora
professor
orientadora
orientador

50
55
55
60

25
30
30
35

COMO é hoje

COMO SERÁ

REGRA PARA QUEM INGRESSOU ATÉ A PUBLICAÇÃO DESTA REFORMA

REGRA PARA QUEM INGRESSAR APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA REFORMA
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contratados até 2003

se não esperar a idade de 60 anos terá:
- 100% da média de todas as remunerações;
- 20 anos de serviço público;
- 5 anos no cargo;
- reajustes indefinidos na minuta.

PARIDADE, somente se tiver:
- 100% da média de todas as remunerações,

desde junho de 1994;
- 20 anos de serviço público;
- 5 anos no cargo;
- reajustes indefinidos na minuta.

P
R
O

FE
S
S
O

R
(A

)
O

R
IE

N
TA

D
O

R
(A

)

contratados até 2003

PARIDADE ao cumprir os quesitos de:
- idade;
- tempo de contribuição;
- 20 anos de serviço público;
- 5 anos no cargo;
- reajustes acompanham os da categoria.

contratados a partir de 2004

- 100% da média que é calculada com base em 80% das 
maiores remunerações, desde junho de 1994;

- idade;
- tempo de contribuição;
- 10 anos de serviço público;
- 5 anos no cargo;
- reajustes pelo inss.

contratados a partir de 2004

60% da média calculada sobre
todas as contribuições

60% = 20 anos de contribuição
62% = 21 anos de contribuição
64% = 22 anos de contribuição
66% = 23 anos de contribuição
68% = 24 anos de contribuição
70% = 25 anos de contribuição
72% = 26 anos de contribuição
74% = 27 anos de contribuição
76% = 28 anos de contribuição
78% = 29 anos de contribuição
80% = 30 anos de contribuição
82% = 31 anos de contribuição
84% = 32 anos de contribuição
86% = 33 anos de contribuição
88% = 34 anos de contribuição
90% = 35 anos de contribuição
92% = 36 anos de contribuição
94% = 37 anos de contribuição
96% = 38 anos de contribuição
98% = 39 anos de contribuição
100% = 40 anos de contribuição

idade tempo de contribuição

professora
professor
orientadora
orientador

60
60
65
65

30
30
25
25IN
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idade tc*

professora
professor
orientadora
orientador

E
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Ç
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S professora
professor
orientadora
orientador

52
57
57
62

25
30
30
35

PONTOS
2022

84
94
89
99

2023

85
95
90

100

2024

86
96
91

101

2022

84
94
89
99

2023

85
95
90

100

2024

86
96
91

101

2025

87
97
92

102

2026

88
98
93

103

2027

89
99
94

104

2028

90
100
95

105

2029

91
100
96

105

2030

92
100
97

105

2031

93
100
98

105

2032

94
100
99

105

2033

95
100
100
105

2034

96
100
101
105

2035

97
100
102
105

2036

98
100
103
105

2037

99
100
104
105

2038

100
100
105
105

...

...

...

...

...

idade tc*

tc* = Tempo de contribuição

52
57
57
62

25
30
30
35

60% da média calculada sobre todas as contribuições

CONDIÇÃO SALARIAL

EXIGÊNCIAS:

- 10 anos de serviço público;

- 5 anos no cargo;

- não existe contagem de pontos.

60% = 20 anos de contribuição
62% = 21 anos de contribuição
64% = 22 anos de contribuição
66% = 23 anos de contribuição
68% = 24 anos de contribuição
70% = 25 anos de contribuição
72% = 26 anos de contribuição
74% = 27 anos de contribuição
76% = 28 anos de contribuição
78% = 29 anos de contribuição
80% = 30 anos de contribuição

82% = 31 anos de contribuição
84% = 32 anos de contribuição
86% = 33 anos de contribuição
88% = 34 anos de contribuição
90% = 35 anos de contribuição
92% = 36 anos de contribuição
94% = 37 anos de contribuição
96% = 38 anos de contribuição
98% = 39 anos de contribuição
100% = 40 anos de contribuição

Observação = quem ingressou até 16/12/1998 pode usar o art. 3º da ec nº 47/2005, 
na aposentadoria comum para reduzir a idade sem perder a paridade.

Observação = o art. 3º da ec nº 47/2005 será revogado.
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(Nº 0018685-53.2001.8.08.0024  da 1ª Vara dos 
Feitos da Fazenda Pública de Vitória-ES)

• O Beneficiário que perdeu os prazos de 
pagamento de cada lote divulgado, poderá 
receber a partir do dia 25/02/2019. O mes-
mo deverá comparecer munido dos docu-
mentos de identificação originais (Carteira 
de Identidade/CPF) em qualquer agência 
do Banestes para pagamento.

• O beneficiário que tem o valor de rece-
bimento acima do RPV - R$ 14.464,89 - e 
desejar optar pela renúncia do valor ex-
cedente, para recebimento previsto até o 
final de 2019, deverá comparecer até o dia 
15/03/2019 na sede do SINDIUPES para 
assinar o documento de Renuncia.

• Está funcionando na sede do SINDIUPES 
uma central de atendimento específica para 
resolução de problemas, esclarecimentos e 
informações referente ao Processo IPAJM. 
Os telefones disponíveis são: (27) 3421-2404 
/ 3421-2407.

• Por determinação judicial esclarecemos as 
seguintes hipóteses:

1+ 1 = + Q 2

Filie-se !

Baixe a ficha de filiação no site:
www.sindiupes.org.br

Um mais um 
É SEMPRE
mais que dois!

Sindicalizados recuperam valores 
descontados indevidamente pelo IPAJM 

Foram mais de seis anos vendo o 
desconto injusto no contracheque e 
mais 12 anos para ver a justiça ser feita 
e o dinheiro ser devolvido.  Foram mui-
tas reuniões, cobranças e recursos na 
Justiça do Trabalho.  Mas valeu à pena! 

O acordo judicial feito pelo SIN-
DIUPES  com a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) beneficia cerca de 14 mil 
associados, que individualmente assi-
naram um documento renunciando 
a ação judicial, aceitando o acordo e 
os valores propostos, formalizados no 
Processo 0018685-53.2001.8.08.0024 
da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Públi-
ca de Vitória-ES. 

O SINDIUPES fez  reuniões em 
todos os municípios para consultar os 
envolvidos e informar da possibilidade 
do acordo. 

O acordo
Quem tem crédito no valor de até 

R$ 5 mil reais recebeu em parcela úni-

ca. Inicialmente, seria pago em parcela 
única valores de até 1 mil reais, mas o 
SINDIUPES consegui aumentar o valor 
para 5 mil.

Quem tem crédito entre 5.000,01 
até 14.464,89 (valor da RPV) recebe  

em 2 parcelas:  metade já paga em 5 
etapas, de 14/01 a 15/02 e a 2ª parcela 
com previsão para setembro/2019.

Quem têm valores acima de R$ 
14.464,89 e que não assinou o Termo 
de Renúncia receberá por precatório 
com previsão de pagamento em 2020.

Segundo a PGE, a previsão é para 
constituir o precatório até o início de 
junho/2019, para entrar no orçamento 
de 2020.

As pessoas que perderam o prazo 
da Renúncia ao valor excedente da 
RPV e quiserem assinar o documento 
terão uma nova opor-
tunidade até o dia 15 
de março, antes que os 
valores sejam transfor-
mados em precatório. 
Nesse caso, receberão 
os valores em 2019 na 
mesma data do paga-
mento da 2ª parcela.

Acordo judicial, assinado 
em nov/2018, devolve aos 
aposentados, inativos e 

pensionistas do magistério 
contribuições indevidas, 
descontadas pelo IPAJM, 

entre 1998 e 2003.
De todos os servidores que 

sofreram tais prejuízos, 
somente os filiados ao 

SINDIUPES estão recebendo.

1) com relação aos casos em que o pagamento é solicitado por procurador, será 
necessário PROCURAÇÃO ESPECÍFICA (com indicação do levantamento do valor 
depositado em conta judicial e com o número do processo respectivo);

2) na hipótese de solicitação de pagamento pelo curador, será necessário TERMO 
DE CURATELA contendo poderes para recebimento de valores em nome do 
curatelado/interditado; 

3) quanto aos espólios, será necessária ESCRITURA DE PARTILHA com EXPRESSA 
destinação do montante relativo ao pagamento da RPV.

Fac-símile da decisão judicial que homologou o acordo.

Orientações sobre Processo IPAJM

Reunião de adesão ou não ao Acordo, realizada em Vitória

Reunião realizada no Sul do Estado, na 
Igreja Católica Matriz de São Miguel, 
em Guaçuí/ES.

Reunião realizada no norte do Estado, 
em Nova Venécia, na escola EEEFM 

Dom Daniel Comboni

VAMOS 
PRECISAR DE 

TODO MUNDO


